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Governo do Estado do Rio de Janeiro 

Secretaria de Estado da Casa Civil 

Conselho Estadual de Arquivos 

 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE ARQUIVOS – 

CONEARQ. Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e nove, às dez horas, na 

Secretaria de Estado da Casa Civil, no Auditório Militar da Subsecretaria Militar da Casa 

Civil, no Palácio Guanabara, realizou-se a sétima reunião do Conselho Estadual de Arquivos, 

com a presença de Paulo Knauss de Mendonça, Diretor Geral do Arquivo Público do Estado 

do Rio de Janeiro e Vice-Presidente do CONEARQ; a representante do Arquivo Geral da 

Cidade do Rio de Janeiro – AGCRJ, Beatriz Kushnir (titular); a representante do Arquivo 

Público do Estado do Rio de Janeiro – APERJ, Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro 

Freitas (titular); os representantes da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro – 

ALERJ, Mônica Maria Martins de Araújo da ALERJ (titular) e Carlos Henrique Ferreira da 

Silva (suplente); a representante da Associação dos Arquivistas Brasileiros – AAB, Maria 

Celina Soares de Mello e Silva (suplente); a representante da Associação Nacional de História 

– ANPUH-RJ, Ângela Porto (titular); o representante do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro – IHGB, Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior (suplente); a 

representante da Secretaria de Estado de Planejamento, Administração e Gestão – SEPLAG, 

Maria da Conceição M. Benaion (suplente); o representante da Secretaria de Estado da Casa 

Civil – SECC, André Souza Fonseca (suplente); os representantes do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro - TJ/RJ, Márcio Ronaldo Leitão Teixeira (titular) e Marcus Vinícius 

Domingues Gomes (suplente); a representante da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro - UNIRIO, Anna Carla Almeida Mariz (titular); o representante da Universidade 

Federal Fluminense - UFF, Ary Alfredo Pereira Fortes (titular) e ainda, como convidada, a 

Assessora Especial da Subsecretaria de Gestão, Maria Rosangela da Cunha. Foi justificada a 

ausência dos seguintes membros: a representante da Associação dos Arquivistas Brasileiros – 

AAB, Eliana Balbina Flora Sales (titular); as representantes do Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil da Fundação Getúlio Vargas – 

CPDOC/FGV, Adelina Maria Alves Novaes e Cruz (titular) e Regina da Luz Moreira 

(suplente); a representante do Conselho Nacional de Arquivos – CONARQ, Maria Izabel de 
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Oliveira (titular); e a representante do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – IHGB, 

Cybelle Moreira de Ipanema (titular). A sessão foi aberta por Paulo Knauss de Mendonça, que 

esclareceu aos presentes quanto à ausência de tempo hábil para cumprimento das 

formalidades necessárias à posse dos novos conselheiros da Secretaria de Estado de Cultura – 

SEC, motivo pelo qual a mesma foi adiada.  Após a leitura e aprovação da ata da reunião 

anterior, realizada em 12 de agosto de 2009, falou sobre o andamento da Comissão Especial 

de Assuntos Normativos, integrada por Maria Izabel de Oliveira, Carla Regina Petrópolis 

Vieira de Castro Freitas, Maria Rosângela da Cunha e Mônica Maria Martins de Araújo. Dada 

à palavra à Carla Regina Petrópolis Vieira de Castro Freitas, esta apresentou o relatório da 

referida Comissão, informando que foi feita a análise da minuta do decreto que dispõe sobre o 

sistema de gestão de documentos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, e que foram 

sugeridas algumas alterações. Informou que foi feita uma análise do projeto de Lei sobre a 

política de arquivos públicos e privados do Estado do Rio de Janeiro, cuja promulgação 

ocorreu em 20/10/2009 (Dia do Arquivista). Informou que foi realizado o acompanhamento 

do processo de votação à Lei, o que possibilitou a retirada de seis das oito emendas incluídas. 

Após, sugeriu a prorrogação da vigência da Comissão Especial de Assuntos Normativos e 

propôs a formação de novas comissões. Paulo Knauss de Mendonça agradeceu a contribuição 

da referida Comissão, e ratificou que a Lei n.º 5.562, de 20 de outubro de 2009 significa um 

marco regulatório no campo arquivístico, de modo que o Conselho possui mais uma base 

institucional. Que a data da promulgação da Lei se traduz em um ato simbólico do Governo 

de reconhecimento à política de arquivos do Rio de Janeiro. Avaliou a necessidade de 

prorrogar a vigência desta Comissão para proceder à análise das resoluções já aprovadas pelo 

CONEARQ, fazendo as adaptações necessárias para o plano estadual. Propôs também a 

recondução dos membros. Posta em votação a proposta, foi aprovada por unanimidade. 

Quanto à Comissão Especial de Política de Arquivos, constituída por Anna Carla Almeida 

Mariz, Carmen Tereza Coelho Moreno, Beatriz Kushnir e Carla Regina Petrópolis Vieira de 

Castro Freitas, esta apresentou o relatório dos trabalhos e propôs a criação de duas Câmaras 

Técnicas, sendo a primeira voltada para o incentivo à criação de Arquivos Municipais, e a 

segunda voltada para a documentação cartorária. Foi também proposta a criação de novas 

Comissões Especiais para apreciar as Resoluções do Conselho Nacional de Arquivos. 

Retomando a palavra, Paulo Knauss de Mendonça reforçou a importância de analisar os 
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nomes das Câmaras Técnicas para aprovação na próxima reunião, sugerindo que sejam 

convidados outros colegas, especialistas da área, para auxiliar nos trabalhos. Márcio Ronaldo 

Leitão Teixeira (titular - TJ/RJ) esclareceu que a documentação cartorária que está sendo 

abordada é a extrajudicial. Falou também sobre a tabela de temporalidade do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que inclusive contempla a parte de documentação 

extrajudicial. Sugeriu que fosse feito um contato com a Corregedoria e com a ANOREG – 

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Marcus Vinícius 

Domingues Gomes (suplente – TJ/RJ) acrescentou que a tabela em questão foi recentemente 

atualizada. Falou sobre a Comissão Permanente de Avaliação Documental do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e sugeriu que fosse convidado algum membro desta 

comissão do TJ/RJ para auxiliar nos trabalhos das câmaras técnicas do CONEARQ. Dada à 

palavra a Paulo Knauss de Mendonça, foram postas em votação e aprovadas as propostas de 

criação de Câmaras Técnicas de Arquivos Municipais e de Documentos Extrajudiciais. Ele 

pediu que fossem apresentados na próxima reunião os nomes dos integrantes das referidas 

Câmaras, bem como a apresentação de uma Resolução de adaptação das Resoluções do 

CONEARQ.  Dada a palavra a Rosângela Cunha, a mesma discorreu sobre um projeto menor 

que faz parte do “Projeto 41”, o qual possui três vertentes: o Programa de Gestão Documental 

do Estado do Rio de Janeiro, o gerenciamento eletrônico de documentos, e a construção da 

sede do APERJ. Que quanto ao gerenciamento eletrônico de documentos, foi concluído um 

termo de referência, feito o edital de licitação, elaborado e aprovado pela PGE, com a idéia de 

implantação de quatro processos, em aproximadamente seis meses. Falou dos resultados de 

2009, com a nomeação das comissões de gerenciamento eletrônico de documentos dos órgãos 

e entidades; treinamento de 115 Comissões; e que algumas Comissões já concluíram a 

primeira etapa (atividades-fim). Falou do desenvolvimento pelo PRODERJ do primeiro 

módulo do sistema de identificação de tipologias documentais, o qual se encontra em fase de 

homologação. Falou também a respeito do Sistema UPO (protocolo), com a implantação de 

guia de remessa eletrônica da Casa Civil, gerando economia e melhora na localização e acesso 

aos documentos do Estado. Paulo Knauss de Mendonça agradeceu o engajamento da 

Comissão e da Casa Civil neste sentido, bem como a colaboração de todas as Comissões. 

Falou sobre o planejamento do CONEARQ para o Programa de Gestão Documental do 

Estado do Rio de Janeiro para 2010, incluindo a elaboração de um projeto e minuta de decreto 
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para tratar do PGD/RJ, a fim de apresentar ao Governo para sua implementação. Dada a 

palavra a Ary Alfredo Pereira Fortes (UFF), este fez constar observação no sentido de que os 

prontuários médicos não estão incluídos no GED o que deveria ser feito para melhor controle 

documental. Sugeriu ainda o uso de uma chave de segurança nos procedimentos. Paulo 

Knauss de Mendonça esclareceu que a idéia é começar por processos, até construir uma 

cultura digital como um todo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em seguida, falou sobre 

o projeto da nova sede do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (Projeto Memorial do 

Estado do Rio de Janeiro), sendo esta a terceira vertente do Projeto 41 do Governo. Falou 

sobre as realizações ocorridas em 2009, com a finalização de um parecer sobre o modelo de 

gestão do APERJ, seleção de temas de exposição do Memorial. Que as metas para 2010 inclui 

a captação de recursos, a elaboração de projetos executivos, bem como o início das obras. 

Falou sobre o processo de concorrência e propostas apresentadas ao concurso; sobre a 

previsão de custos e o cronograma, bem como a localização da nova sede, a evolução do 

conceito, com a construção de quatro blocos e suas distribuições, além de suas expectativas 

com relação ao cidadão de um modo geral. Maria Celina Soares de Mello e Silva (AAB) 

elogiou o projeto arquitetônico da nova sede do APERJ, e afirmou que acredita que não seja 

possível a conclusão das obras até 2012, ao que Paulo Knauss de Mendonça respondeu que 

confia no otimismo e colaboração das pessoas envolvidas para que a meta seja cumprida. Em 

assuntos gerais, Elysio Custódio Gonçalves de Oliveira Belchior (IHGB) solicitou 

esclarecimentos quanto à doação de documentos privados, prevista no artigo 15 da Lei n.º 

5.562/2009. Após esclarecimentos, foi feito o agradecimento pela presença de todos os 

participantes e nada mais havendo a tratar, Paulo Knauss de Mendonça deu por encerrado, às 

doze horas e quarenta e cinco minutos, os trabalhos da sétima reunião do Conselho Estadual 

de Arquivos. Eu, Paulo Knauss de Mendonça, Vice-Presidente do CONEARQ, lavrei e 

assinei a presente ata.   

 


